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Klímabarát, energiatakarékos tippek   

 

 

Öko-turizmus – avagy hogyan nyaraljunk kis környezeti hatással?  
Hogyan lehetnénk öko-turisták, azaz nyaralhatnánk környezettudatosabban, úgy, hogy pihenésünknek a lehető legkevesebb negatív 
környezeti hatása legyen? Különböző tanulmányok szerint a nyaralások környezeti hatása, vagy öko-lábnyoma 5 főbb tényezőből tevődik 
össze:  

1. Utazás: hová megyünk és mivel? 
A legjelentősebb hatás általában az utazáshoz kapcsolódik. Természetesen, 
minél messzebb utazunk, a hatás annál nagyobb - jelentősen csökkenthetjük 
tehát a negatív hatást, ha lakóhelyünkhöz közel fekvő célpontokat választunk.  

2. Hulladékok/szennyvíz keletkezése: hová kerülnek és mi lesz a sorsuk?  
A szálláshely kiválasztásakor kérdezzünk rá, van-e lehetőség a szelektív 
hulladékgyűjtésre? Osztogatnak-e sok hulladékot termelő kozmetikumokat, 
ajándékokat? 

3. Étkezések: mit eszünk, azt hogyan termelték és hogyan került asztalunkra? 
Azt is érdemes megérdeklődni foglalás előtt, hogy elsősorban helyi 
(bio)termékekből készítik-e az ételeket? Van-e lehetőség frissen tálalt ételek 
fogyasztására, vagy kötelező az előre csomagolt, eldobható tálalást választani? 

4. A szálláshelyen hűtésre, fűtésre, világításra, stb. felhasznált energia 
Fontos szempont, hogy a szálláshely energia-hatékony legyen, ahol pl. minden szobában külön szabályozható a fűtés/hűtés és a 
világítás; természetes úton lehessen szellőztetni és az is előny, ha megújuló energiát használnak. 

5. Program: mit csinálunk nyaralásunk alatt?  
Ügyeljünk, hogy a választott programok ne veszélyeztessék, zavarják a helyi élővilágot és a közösség életét. A természetben való 

quadozás helyett inkább önkénteskedjünk biokertészetben vagy mentsünk teknősöket a tengerparton. 

Top tipp haladóknak  

Egy öko-turistának sem kell feltétlenül lemondania arról, hogy a tengerentúlra utazzon, és új kultúrákat ismerjen meg. Fontos azonban, 
hogy ezt milyen gyakran tesszük, illetve, milyen alaposan tervezzük meg utunkat, mennyire használjuk ki az alternatív lehetőségeket. 
Érdekes kikapcsolódást kínálnak az ún. „közösségi turizmus” kezdeményezések, amelyek a helyi közösség bevonásával, a helyi 
kultúrára és szokásokra építve kínálnak programokat. A nyaralók bekapcsolódhatnak a helyiek mindennapjaiba, és zöld projektekben is 
segédkezhetnek. 

Amit még megtehetünk  

Válasszunk környezetbarát  
szálláshelyet. Európában és 
Magyarországon a táblázatban látható 
fontosabb minősítésekkel és 
besorolásokkal találkozhatunk: 
 

2021. jan. 1-jétől 2022. dec. 31-ig a 

"Zöld Szálloda 2021-2022" cím 

viselésére jogosult szállodák listája 

További ötletek, tippek: 

 Klímabarátan utazunk? – online 
kitölthető ellenőrző lista 

 Közösségi oldalak túrázóknak: 
www.turatars.com, www.setafika.hu  

 Környezettudatos, tanúsított turisztikai 
termékek, szolgáltatások, úticélok a 
nagyvilágban: Green Travel Maps 

 Magyarország különleges látnivalói 532 
helyszínen: Hungary 360 Tour  

 

  

 

 

 

 

 

Az EU öko-címkéje - 
környezettudatosan 

működtetett 
szálláshelyek 

Hozzánk legközelebb 
Ausztriában, Horvát-
országban és Szlové-
niában találunk öko-
címkés hoteleket és 

kempingeket. 

http://ec.europa.eu/e
cat/hotels-

campsites/en 

Blue Flag nemzetközi 
öko-címke - 

környezettudatosan 
működtetett 

strandok és kikötők 

Sokszor 
találkozhatunk vele 

Görögországban, 
Horvátországban, és 
az Adriai és Földközi-
tenger partvidékén 

szinte végig. 

https://www.blueflag
.global/all-bf-sites 

EMAS – 
környezetközpontú 
irányítási rendszert 

működtető 
szálláshelyek, 

utazási irodák, és 
egyéb 

létesítmények 

EMAS 
tanúsítvánnyal 

rendelkező 
szálláshelyek 

(2017-ben 228 
helyszín) 

A Magyar Szállodák és 
Éttermek Szövetsége 
„Zöld szálloda” logója 

– környezetbarát 
módon üzemeltetett 

szálláshelyek, ill. 
konferencia 
központok 

http://www.hah.hu/p
alyazatok/zold-

szalloda  

(2021-ben 44 
szálloda) 

Kép forrása: Antal Orsolya © 

https://www.hah.hu/palyazatok/zold-szalloda/arany-ezust-bronz-fokozatu-zold-szallodak/
https://www.hah.hu/palyazatok/zold-szalloda/arany-ezust-bronz-fokozatu-zold-szallodak/
https://www.hah.hu/palyazatok/zold-szalloda/arany-ezust-bronz-fokozatu-zold-szallodak/
https://www.surveymonkey.com/r/klimabaratnyaralas_2021
http://www.turatars.com/
http://www.setafika.hu/
https://destinet.eu/market-place/green-travel-maps/
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Klímabarát nyaralás   

 

Klímabarát nyári szünet - ötletek energiaközösségektől 

 
Ha valakinek még nincs ötlete a nyárra, kukkantson bele  

az E.ON EnergiaKözösségek  2020/21-es évadának 3. versenyfeladatára érkezett zöld  programokba!  
A klímabarát nyaralások részleteit a képekre kattintva érhetjük el. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Csodabogarak 
Zöld nyaralás 

 Valódi igényeink átgondolása 
 Zöld és kreatív nyaralási 

módok  
 Önkénteskedés 
 Lakáscsere 
 Buschcraft 
 Kanapészörf 

 

EDU 
Zöld Fonó Tábor 

 Ismerkedés a vidéki fenntartható élettel 
Egyházasfaluban 
 Környezettudatos, 

energiatakarékos 
táborozás 9-12 
éves gyerekeknek 
 Számtalan remek 

programötlet! 

Energöd 
Staycation Gödön 

 Nyaraljunk otthon kislábnyomosan! 
 Nem csak az a fontos, 

hogy mit és hol 
csinálunk, hanem az is 
hogyan készülünk fel – 
ötletek.  

 Izgalmas programok 
Gödön és környékén 

EnergiaÉRDek 
Natura Kalandtábor 

 Napközis tábor Érd természeti területein 
 Természet, játék, közösség 
 Ökológiai összefüggések 
 Klímaváltozás hatásainak 

és következményeinek 
megismertetése 

 Szuper játék- és 
programötletek! 

Bolygóvédők 
Hurrá ökonyaralunk! 

 Mindenre kiterjedő tervezés 
 Igazi csapatmunka 
 Leányfalu és 

környékének 
felfedezése 

 Kisgyerekekkel is 
megvalósítható 
programok 

 

További tippek, olvasnivalók 

 Kilenc tipp a zöld utazáshoz – mit ne tegyünk! 
 Ötletek klímabarát pihenéshez 
 Nyaralás, utazás műanyag nélkül 
 Tippek egy felelősen repülő utazótól 
 "Régi nyár" 2017-ben :) 

http://www.energiakozossegek.hu/sites/default/files/3.feladat_EDU.pdf
http://www.energiakozossegek.hu/sites/default/files/3.feladat_Energod.pdf
http://www.energiakozossegek.hu/sites/default/files/3.feladat_EnergiaERDek.pdf
http://www.energiakozossegek.hu/sites/default/files/3.feladat_Csodabogarak.pdf
http://www.energiakozossegek.hu/sites/default/files/3.feladat_Bolygovedok2.0.pdf
http://kislabnyom.hu/sites/default/files/letolt/tippek_kilenc_tipp_zold_utazashoz_2017jun.pdf
https://mailchi.mp/f1acf33c4d2c/ek2018_tippek_dec21
http://kislabnyom.hu/hir/nyaralas-utazas-muanyag-nelkul
http://kislabnyom.hu/hir/%E2%80%9Etoltsd-meg-tartalommal-az-utadat-es-enyhitsd-negativ-hatasokat%E2%80%9D-%E2%80%93-tippek-egy-felelosen-repulo-u
http://kislabnyom.hu/sites/default/files/letolt/tippek_regi_nyar_2017-ben_2017jul.pdf

